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Med anledning av forskning som visat att dålig fysisk form i barn- och ungdomen är förknippat med 
sämre hälsa i vuxen ålder, var denna studies syfte att kartlägga Skellefteå ungdomars relation till 
föreningsidrott. En enkät delades ut till slupmässigt valda skolor och bestod av frågor rörande när 
och isåfall varför de väljer att sluta med föreningsidrott, samt vad det är som gör att de som fortsätter 
med föreningsidrott? Data från 196 deltagare analyserades statistiskt. Resultaten visade att ungefär 
55 procent av deltagarna slutat med idrott och medeåldern för avhopp var 14 år. De tre vanligaste 
anledningarna till avhopp var “Jag tappade motivation”, “Annan aktivitet/intresse tog min tid” och 
“Tråkiga träningar”. De tre vanligaste anledningarna till fortsättning var “Vilja att utvecklas”, “Socialt 
umgänge” och “Hälsoamt”. Studien lyfter fram orsaker som ungdomarna angett till att antingen 
fortsätta eller sluta med sin idrott, samt att dessa orsaker diskuterats i ljuset av behovsteori, 
medellen för känsla av samhörighet samt Self-Determination Theory. Den synliggör även hur 
aktivitetsnivån ser ut bland Skellefteås ungdomar, och att den enligt rekommendationerna är alldeles 
för låg. 
 
Nyckelord: Ungdomar, föreningsidrott, motivation, fysisk aktivitet  
 
Previous research has shown that poor physical shape in childhood and adolescence is associated 
with inferior health in adulthood. The aim of this study was to study adolescents in Skellefteå and 
their relationship to organized sports. A questionnaire was distributed to randomly selected schools 
with questions regarding when, and in that case why, they choose to quit with organized sports and 
why some choose to continue with organized sports? Data from 196 participants was subject to 
statistical analyses. The results showed that about 55 percent of the participants had quit organized 
sports and the mean age of quitting was 14. The three most frequent reasons for quitting were ”I lost 
my motivation”, ”Another activity/interest took up my time” and ”Boring practices”. The three most 
frequent reasons to why they continue were ”Will to develop”, ”Socializing/social company” and 
”Healthy”. The study highlights the adolescences motives for quitting and continuing with organized 
sports respectively. The results are framed and discussed in relation to the theoretical frameworks 
of needs theory, the model for Sence of Coherence and Self-Determination Theory. The potential 
effects of low physical activity level are also discussed.  
 
Keywords: Adolescents, organized sports, motivation, physical activity. 
 
 

Att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa är ett 
välkänt faktum. Forskning (se bland annat Haskell et al, 2007; Warburton, Nicol & 
Bredin, 2006) har under flera år visat på en mängd välgörande effekter vi kan få av 
att röra på oss. Att vara regelbundet fysiskt aktivt genom livet minskar bland annat 
risken att dö i förtid, hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, till exempel 
typ-2 diabetes och fetma, vissa former av cancer, benskörhet och psykisk ohälsa, 
exempelvis demens och depression. Omvänt ökar fysisk inaktivitet risken för dessa 
tillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2014). För de allra flesta barn sker en stor del av 
deras fysiska aktivitet inom organiserad idrott. Över 80 procent av alla barn och 
ungdomar är någon gång under deras barn- och ungdom med i en föreningsidrott 
(Trondman, 2005). Organiserad idrott, hädanefter kallat föreningsidrott, är en bra 
form av fysisk aktivitet då det inte bara förbättrar barns fysiska hälsa utan också 
deras psykologiska och sociala hälsa. I den föreliggande uppsatsen studeras hur 
många som slutar med föreningsidrott och orsaker till varför en del slutar och varför 
en del väljer att fortsätta sitt idrottande. 
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Studien tar sitt avstamp i nationella och internationella studier som undersökt 
effekter av att vara fysiskt aktiv och att vara aktiv i en organiserad idrott i barn- och 
ungdomen. Fysisk aktivitet är ett omfattande begrepp som innefattar allt från 
trädgårdsarbete, vardagsmotion och lek till hård träning och elitidrott. Tack vare 
den stora mångfalden kan fysisk aktivitet anpassas till allas enskilda förutsättningar 
och därmed förbättra hälsan utan att åsamka skada, vilket är grundtanken med 
hälsofrämjande fysisk aktivitet. Det är välgörande redan i unga åldrar. Barn och 
ungdomar rekommenderas vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag, vilket 
kan delas upp i kortare intervaller. Den dagliga aktiviteten bör vara av både måttlig 
intensitet, vilket innebär att aktiviteten ger en ökad puls och en ökad andning, samt 
hög intensitet, vilket innebär en markant ökad puls och andning 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Fysisk aktivitet har visat sig ha en välgörande effekt 
på barn och ungdomars omedelbara fysiska och psykiska mående men har också 
visats ha långverkande effekter upp till vuxen ålder. Barn som är fysiskt aktiva har 
mer hälsosamma kardiovaskulära profiler, är mindre överviktiga och utvecklar en 
högre bentäthet än barn som är inaktiva. Generellt leder det till en förbättrad hälsa 
i vuxen ålder, och särskilt minskar det risken för sjukdomar relaterat till benskörhet 
(Boreham & Riddoch, 2001). Hallal, Victoria, Azevedo och Wells (2006) menar att 
den förbättrade hälsan i vuxen ålder kan bero på det faktum att fysisk aktivitet i 
barn- och ungdomen är en viktig bidragande faktor för en hög fysisk aktivitetsnivå i 
vuxen ålder och omvänt är fysisk inaktivitet i barn- och ungdomen en stark 
prediktor för fysisk inaktivitet som vuxen. Allmänt är stillasittande beteende och 
dålig fysisk form i barn- och ungdomen förknippat med sämre hälsa i vuxen ålder 
(Hallal et al, 2006). 

 

Förutom de rent fysiska fördelarna uppvisar fysiskt aktiva barn även mindre 
depressiva symptom än sina inaktiva jämnåriga samt att de har en större 
självaktning än sina inaktiva jämnåriga (Hallal et al, 2006). 

 

Deltagande i föreningsidrott kan förknippas med välgörande effekter som är något 
utöver det effekter som fysisk aktivitet ger tack vare dess sociala natur, i och med 
samspelet med ledare och jämnåriga. Barn och ungdomar får genom föreningsidrott 
bättre sociala färdigheter, fler relationer, lära sig att arbete i ett lag, mer kontroll 
över sina känslor, mer njutning av att upptäcka, högre kompetens, ökat 
självförtroende och lära sig disciplin (Eime, Young, Harey, Charity & Payne, 2013). I 
en studie av Findley och Coplan (2008) visades deltagande i idrott vara associerat 
med positiva psykosociala effekter, inkluderat högre positiva affekter, större 
välmående och mer sociala färdigheter. Barn som utövade idrott var mer bestämda 
och utövade större självkontroll än barn som inte idrottade. Idrottande barn hade 
också mer självaktning för båda sin fysiska förmåga och sitt fysiska utseende. Även 
i studiesammanhang har idrott visat sig ha positiv inverkan. I en studie av Thedin 
Jakobsson och Engström (2008) visades att ungdomar i ålder 13-16 år som 
fortfarande höll på med föreningsidrott hade högre betyg och var mer 
framgångsrika i skolan än de ungdomar som slutat eller aldrig varit medlem. 
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Trots de många fördelar som föreningsidrott har på barn -och ungdomars fysiska, 
psykiska och sociala hälsa och utveckling är det många ungdomar som tidigt slutar. 
I Riksidrottsförbundets (RF, 2005) studie Ungdomars tävlings- och motionsvanor 
uppgav 34 procent av de tillfrågade, som var i åldern 13-20 år, att de slutat 
föreningsidrotta. I en liknande undersökning, även den med deltagare i 13-20 års 
ålder, visades att 41 procent av ungdomarna slutat med föreningsidrott (Trondman, 
2005). I både dessa studier framkom att det är i övergången mellan barn- och 
ungdomsidrott, alltså i tolvårsåldern (RF, 2009), som föreningar börjar tappa 
medlemmar. Avhoppen ökar därefter i takt med stigande ålder (Trondman, 2005). 
Pojkar tenderar att fortsätta med föreningsidrott i något större utsträckning än 
flickor och det visades även att flickor tenderar att sluta vid tidigare ålder än pojkar 
(Trondman, 2005). 

 

Orsakerna till att så många ungdomar slutar med föreningsidrott är omdiskuterat. 
Forskning har visat att det beror på en mängd olika saker. Trondman (2005) visade 
i sin studie att ungdomar själva anger att de fått andra intressen, förlorat sitt 
intresse för idrott samt upplever en brist på tid i och med sitt idrottsutövande som 
de vanligaste anledningarna till att de slutat med föreningsidrott. Andra anledningar 
som de angav var till exempel att de tyckte det var roligare att spontanidrotta, alltså 
att idrotta utanför en förening i egen regi, att de hellre ville satsa på sin utbildning 
eller att de aldrig upplevt ett intresse för idrott. 

 

I en studie av Franzén och Peterson (2004) angavs som vanligaste anledningar till 
avhopp att ungdomarna tappat intresset och motivationen till sin idrott samt att de 
upplevde idrottandet tråkigt. Den näst vanligaste anledningen var, i likhet med 
Trondmans (2005) resultat, att något annat intresse tagit överhand. Det visade sig 
också att problem med tränarna eller problem med andra idrottsutövare var vanliga 
orsaker till att ungdomarna valde att sluta med sin idrott. Även hur stort socialt 
kapital, det vill säga hur många vänner man har och hur stort erkännande 
ungdomarna får inom sin idrott visades ha stor påverkan på deras beslut till avhopp. 

 

Även Ögren och Erikson (2011) visade i sin studie på 15- och 16-åringar som slutat 
spelat fotboll i Västerbotten att den vanligaste anledningen till att ungdomarna 
valde att sluta var att de tappade motivationen. Andra vanliga anledningar var att 
en annan idrott tog över, kompisarna slutade, dåliga tränare/ledare och för många 
träningar. De undersökte också om några skillnader i anledningar till avhopp kunde 
ses mellan tjejer och killar och de visade att fler flickor än pojkar slutar på grund av 
att de har en dålig tränare/ledare samt att fler flickor än pojkar slutar på grund av 
för hög elitsatsning från klubben, vilket innebär att klubben vill avancera i 
serisystemet och därmed ställer högre krav på spelarna. 
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Hittills har stort fokus legat på de ungdomar som väljer att sluta med 
föreningsidrott. Det är dock viktigt att inte glömma bort att väldigt många fortsätter 
föreningsidrotta och anledningarna till varför de fortsätter är lika intressanta att 
studera som orsakerna till avhopp. I syfte att undersöka varför ungdomar väljer att 
fortsätta med idrott, genomförde Thedin Jakobsson (2012) en kvalitativ studie 
bland ungdomar mellan 15 och 19 år gamla, som deltog i åtta olika idrotter (ultimate 
frisbee, simning, handboll, fotboll, innebandy, ridsport, basket och friidrott). 
Resultatet visade att dessa ungdomar beskrev sitt deltagande som roligt och 
underhållande, uttryckt främst i lärande och utveckling, i och med att de själva ofta 
betonade vikten av social interaktion och utveckling av förmågor. I motsats till 
studiens förväntade resultat var att viljan att vinna eller konkurrera med andra inte 
aspekter som ungdomarna framhöll som orsaker till fortsättning, trots att de 
idrotter de deltog i och intervjuades för var elitsatsande. I och med att deltagarna i 
studien varit aktiva i föreningsidrott i nästan halva sitt liv, tolkades detta som att de 
som stannat kvar i idrotten har lärt sig hantera konkurrens samt att de finner det 
naturligt att vara insatt i en aktivitet som innefattar konkurrens. 

 

Dagkas och Stathi (2007) undersökte i sin studie vad som kan påverka ungdomars 
delaktighet i skolidrott och/eller annan fysisk aktivitet. De jämförde två 
gymnasieskolor i Storbritannien där eleverna hade olika förutsättningar att vara 
fysiskt aktivt. De kom bland annat fram till att en faktor som verkade ha en negativ 
effekt på nivåerna av intresse för fysisk aktivitet, nämligen brist på positiv 
förstärkning av lärare eller tränare. Det framkom även att brist på ekonomiskt stöd 
var en orsak till att eleverna på den ena deltagande skolan hade lägre nivåer av 
deltagande, samtidigt som det ekonomiska stödet var ett incitament för eleverna på 
den andra skolan att delta i fysisk aktivitet. Även föräldrarnas inverkan verkade 
spela en stor roll för ungdomarnas val av aktivitet, samt att eleverna ansåg sina 
kamraters godkännande som en viktig faktor som påverkade engagemanget för 
fysisk aktivitet. 

 

För att öka förståelsen för vad som behövs och krävs för ett aktivt delatagande i 
organiserade föreningsidrotter genomförde Thedin Jakobsson, Lundvall, Redelius 
och Engström (2012), en longitudinell studie på 13-16 åriga svenska ungdomar. 
Syftet handlade bland annat om undersöka egenskaper hos de som är aktiva i 
föreningsidrotter. De fokuserade specifikt på ungdomarnas relation till fysisk 
aktivitet, gemensamt utövande av idrotten med föräldrar samt akademiska 
framgångar. Resultaten visade att de 16-åringar som valde att fortsätta med sin 
idrott var de som ansåg sig fysiskt aktiva redan tre år tidigare, samt att de, jämfört 
med de inaktiva 16-åriga ungdomarna, i större utsträckning utövat olika sporter 
tillsammans med sina föräldrar. Den erfarenheten innebär således en större 
repertoar och rutin av fysisk aktivitet av olika slag, och som på lång sikt ökar en 
kompetens och aptit för idrotten. Den aktuella studien fann inga betydande 
relationer mellan ungdomarnas fortsatta idrottsdeltagande kopplat till föräldrarnas 
utbildningsnivå och kapital. 
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Då tidigare studier visat på diverse orsaker till att sluta eller fortsätta med sin idrott, 
blev vi nyfikna på att fördjupa oss i vad dessa orsaker kan tänkas baseras på. 
Hedegaard Hein (2012) skriver att motivation kan anses vara en faktor som 
stimulerar våra handlingar och som dessutom riktar dem mot ett bestämt mål. Vi 
valde därför att titta närmare på vad som kan tänkas ligga bakom motivation och 
som därmed kan tänkas driva ungdomarna att agera mot att antingen fortsätta eller 
sluta med idrott. Detta gör vi med hjälp av Maslows teori om behovshierarki, Decis 
och Ryans Self Determination Theory (SDT) samt Antonovskys modell för Känsla Av 
SAMmanhang (KASAM). 

 
Maslow menar att mänskligt beteende baseras på våra behov. För att vara tillfreds 
behöver våra behov vara i balans och saknas denna balans motiveras vi att agera på 
ett visst sätt för att stilla de behov vars otillfredställelse orsakar obalansen. När 
behovet sedan är tillfredsställt är det inte längre ett behov och har således inte 
längre någon större inverkan på vårt beteende. Våra behov behöver inte 
tillfredställas till hundra procent utan dämpas för tillfället och återkommer om det 
återigen uppstår en obalans (Hedegaard Hein, 2012). 
 

Våra behov är hierarkiskt och dynamisk ordnade där de mesta grundläggande 
behoven är mest dominerande och måste tillfredsställas eller dämpas först. De mest 
grundläggande behoven är enligt Maslow våra fysiologiska behov, till exempel 
hunger, törst och vila. När dessa är uppfyllda uppmärksammas nästa nivå av behov 
vilket handlar om trygghet, och som kan stillas av exempelvis stabilitet, struktur, 
frihet från ångest och kaos eller existensen av lag och ordning. Trygghetsbehovet 
kan styra oss att välja det säkra och bekanta före det osäkra. Nästa nivå av behov är 
gemenskapsbehov som handlar om vår längtan att få tillhöra en grupp. Vi vill ge och 
få ömhet och tillgivenhet och inte känna oss ensamma. När de ovanstående behoven 
är uppfyllda kan vi rikta vår uppmärksamhet till uppskattningsbehovet, vilket är 
vårt behov av en stabil självaktning och självrespekt. Maslow menar att det finns två 
dimensioner av vårt uppskattningsbehov. Den första riktar sig inåt i och med vår 
önskan om till exempel kompetens, självsäkerhet och oberoende. Den andra riktar 
sig utåt i och med vår önskan om till exempel beröm, status, bekräftelse och att vara 
viktig för och värdesatt av andra. Den femte och sista, och därmed den minst 
dominerande nivån är vårt behov av självförverkligande, vilket uppfylls av att vi 
förverkligar vår fulla potential. Detta behov skiljer sig från de fyra ovanstående, som 
alla bottnar i någon typ av bristtillstånd och därför dämpas de när behovet 
tillfredsställs. Behovet av självförverkligande stärks istället ju mer det tillfredsställs 
(Hedegaard Hein, 2012). 
 

I likhet med Maslow utgår även SDT från mänskliga behov, men de identifierar 
endast tre grundläggande mänskliga psykologiska behov: känslan av autonomi, 
kompetens och samhörighet. Behovet av autonomi handlar om att uppleva en känsla 
av att våra handlingar görs av vår egen vilja. Behovet av kompetens handlar om att 
uppleva en känsla av personlig skicklighet och utveckling. Behovet av samhörighet 
handlar om att uppleva gemenskap med och anknytning till andra (Deci & Ryan, 
2000). Dessa behov spelar en nödvändig roll för vår optimala utveckling, vilket 
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innebär att tillfredsställelse av alla dessa ger ett positivt utfall för vårt psykologiska 
välbefinnande men också att inte tillfredsställa dem medför signifikanta negativa 
konsekvenser för vårt mående, även om bara ett behov inte tillfredsställs. 
Omständigheter som gynnar uppfyllandet av dessa tre behov främjar den mest 
självbestämmande typen och den högsta kvaliteten av motivation. SDT är nämligen 
en motivationsteori som fokuserar på typen och kvaliteten av motivation (Deci & 
Ryan, 2008).  
 
Teorin särskiljer tre typer av motivation: amotivation, yttre motivation och inre 
motivation. Amotivation är enkelt uttryck en brist på intention till handling. Yttre 
motivation kan handla om både helt externa regleringar av beteende, så som 
belöning och bestraffning från andra, men också om delvis integrerade faktorer så 
som bifallsmotiv och undvikande av skam. Inre motivation handlar om interna 
regleringar av beteende, att göra något för att man vill göra det och får en 
inneboende tillfredställese av aktiviteten. Yttre motivation är i högre grad 
kontrollerad av externa faktorer medan inre motivation i högre grad handlar om 
självbestämmande. Ju mer självbestämmande, desto högre kvalitet av motivation, 
vilket är sammankopplat med ökat intresse för aktiviteten, större kreativitet, 
effektivare prestation och högre tillfredsställelse, samt ökat psykiskt välbefinnande 
(Deci & Ryan, 2008).  
 
KASAM är en modell som visar att hur vi upplever skeenden runt omkring oss och 
inom oss påverkar vårt psykiska välbefinnande. Ju mer vi upplever en känsla av 
sammanhang i en viss situation desto bättre kommer vi hantera situationen och 
desto bättre kommer vi att må. Modellen består av tre komponenter: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att man upplever det som 
händer inom och omkring en som förutsägbart, begripligt och strukturerat. 
Hanterbarhet innebär att man upplever att man har resurser som kan hjälpa en att 
möta de krav som ställs på en av det som sker inom och runt omkring en. Resurser 
som syftar både till den egna personen, men även till nära och kära som man litar på 
och vet kommer ställa upp för en. Meningsfullhet innebär att uppleva något som värt 
ens engagemang och känslomässiga investering. Dessa situationer ses således inte 
som bördor, utan som något välkommet (Antonovsky, 1991). 
 

Med tanke på alla de fördelar som fysisk aktivitet, särskilt i form av föreningsidrott, 
i barn- och ungdomen har för barn- och ungdomars hälsa och utveckling och även 
deras fortsatta hälsa i vuxen ålder är det ett viktigt att främja att ungdomar 
fortsätter med sin idrott. Ett viktigt forskningsområde är därför att utröna varför 
ungdomar väljer att sluta eller fortsätta med föreningsidrott. Denna studie kommer 
inriktas på ungdomarna i Skellefteå kommun. I en sammanställning av en nationell 
enkätundersökning om folkhälsan i Sverige under perioden 2008-2001 uppgav 13 
procent av den vuxna befolkningen i Skellefteå kommun att de hade en stillasittande 
fritid. Med stillasittande fritid menas att de utför mindre än två timmars fysisk 
aktivitet per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Personer med en stillasittande 
fritid uppnår alltså inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
hälsofrämjande fysikaktivitet och utsätter sig därför för större risk att drabbas av 
en mängd sjukdomar. Då fysisk inaktivitet som barn är en stark prediktor för fysisk 
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inaktivitet som vuxen är det återigen viktigt att främja barn och ungdomars 
fortsättande med idrott. 

 

I linje med Trondman (2005) så argumenterar den föreliggande studien att fysisk 
aktivitet blir allt mer relaterad till den organiserade idrotten. Det är därför av vikt 
att undersöka hur många som slutar att idrotta, när och varför detta sker, samt att 
även undersöka varför de som väljer att fortsätta fortsätter med idrott. Vidare så 
visar studier att tjejer slutar tidigare än killar och det är därför centralt att kön som 
parameter utvärderas. Utifrån tidigare forskning och för ungdomar i Skellefteå 
förväntar vi oss att:  

1. viljan att fortsätta utvecklas, vikten av det sociala umgänget, och stöd från 
tränare/ledare är orsaker som ungdomar uppger till varför de väljer att 
fortsätta med föreningsidrott (Thedin Jakobsson, 2012; Dagkas & Stathi, 
2007; Thedin Jakobsson et. al 2012) 

 

2. bristande motivation, andra intressen, att vänner slutat träna, samt dåliga 
tränare är orsaker som ungdomar uppger till varför de väljer att sluta med 
föreningsidrott (Trondman, 2005; Franzén & Peterson, 2004; Ögren & 
Erikson, 2011). 

 

3. tjejerna hoppar av sin föreningsidrott tidigare än killarna, samt att det finns 
könsskillander avseende de skäl som ungdomarna uppger orsakar avhopp 
respektive fortsättning (Trondman, 2005; Ögren & Erikson, 2011) 

 

Vidare så undersöks om anledningarna till varför man påbörjade sin idrott skiljer 
sig mellan de som fortsatt och de som hoppat av sin föreningsidrott. Samt om den 
fysiska aktivitetsnivån förändras som en funktion av ungdomarna valt att sluta eller 
fortsätta med föreningsidrotten.  

 

Metod 

 

Urval/deltagare 
Utifrån ett klusterbaserat urval baserat på Skellefteå kommuns alla gymnasieskolor 
slumpades tre skolor ut. Utifrån tillgänglighet valdes sedan tre klasser/skola ut av 
lärare som vi hade mailkontakt med. Det totala stickprovet bestod av 196 personer, 
varav 65 var killar (35,5%) och 118 var tjejer (64,5%). Ålder på deltagarna 
varierade mellan 16 och 20 år, med en medelålder på 17,32 år (sd = 0,804). 
 

Instrument 
Enkäten som användes konstruerades av oss för denna studie och utformades med 
inspiration från Thedin Jakobsson (2012), Dagkas och Stathi (2007), Thedin 
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Jakobsson et. al (2012), Trondman (2005), Franzén och Peterson (2004) och i 
synnerhet Ögren och Erikson (2011), då deras studie och frågeställning i stor grad 
överensstämde med vår. Sammanlagt består enkäten av 13 frågor (se bilaga 1). 
Enkäten frågade efter ålder och kön. Var de bor? Om de är aktiva inom en 
föreningsidrott eller om de tidigare varit aktiva? Hur gamla de var när de slutade 
med sin föreningsidrott? Vilken idrott de håller på med eller höll på med? Samt hur 
fysiskt aktiva de uppskattar att de är? Övriga frågor fokuserade på ungdomarnas 
upplevelser och belyser: 

 Varför de började med sin idrott.  
 Varför de fortsatt med sin idrott.  
 Varför de hoppade av sin idrott. 

 

Till dessa frågor ställdes ett antal påståenden som deltagarna fick svara hur väl det 
stämmer in på dem. De fick också möjlighet att lämna kommentarer om de ansåg att 
enkätens påståenden inte passade in på dem. Några frågor riktades också till de som 
aldrig varit aktiva inom en föreningsidrott men dessa frågor går utanför studiens 
syfte och kommer därför inte att vidare behandlas. 
 

För att säkerställa att enkäten var lätt att förstå och enkel att följa gjordes en 
pilotstudie med personer i samma åldersintervall som urvalsgruppen. Efter 
pilotstudien reviderades enkäten utifrån de synpunkter som uppkom. Enkäten 
bifogas som bilaga. 
 

Procedur 
I uppstarten av denna studie kontaktades alla gymnasieskolor i Skellefteå kommun 
(totalt sju skolor) via mail, telefon och/eller personligt möte för att höra oss för om 
deras intresse till deltagande. När skolorna givit sitt medgivande att vara med i 
studien valdes tre skolor slumpmässigt ut. På dessa skolor fick vi sedan kontakt med 
enskilda lärare för tre klasser på varje skola och bestämde gemensamt tider när vi 
kunde genomföra studien. Dessa lärare och därmed också klasserna valdes av 
skolan utifrån intresse och möjlighet att delta. 
 

Enkäten administrerades på samma sätt för varje klass. Inledningsvis informerade 
vi om enkäten och studien. Vi delade sedan ut enkäten till alla närvarande elever. 
Enkäten delades ut, besvarades och samlades in vid ett och samma tillfälle. Detta 
underlättade för oss att kontrollera vilka som svarade på enkäten, samt att 
deltagarna inte diskuterade sinsemellan. Denna typ av tillvägagångssätt går i linje 
med det Ejlertson (1996) lyfter fram att tänka på när man ska genomföra 
enkätstudier. Studien utgick ifrån Vetenskapsrådet (2002) etiska principer för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Eleverna fick innan de fyllde i 
enkäten information om studiens syfte, enkätens utformning samt att deras 
deltagande var frivilligt och att de har rätt att inte delta och att avbryta utan att 
lämna någon förklaring. Vidare så informerade eleverna om att enskilda elevers 
resultat inte går att identifiera och att skolornas identitet förblivit anonyma. 
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Databearbetning och statistisk analys 
Data analyserades i SPSS S (version 21). För att kartlägga anledningarna till varför 
deltagarna valt att fortsätta eller hoppa av sin föreningsidrott presenteras 
deltagarnas svarsfrekvenser på frågor med fasta svarsalternativ utifrån högst 
svarsfrekvens. Svarsfrekvensen för de öppna svar som deltagarna lämnade i 
enkäten, vilka kategoriserades till två kategorier: “Jag flyttade från min idrott” och 
“Föreningen/laget lades ner” (se tabell 2), presenteras också utifrån högst 
svarsfrekvens. För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan tjejer och killar 
gällande angivna orsaker till avhopp eller fortsättning gjordes Mann-Whitney U 
tester. Vi valde att använda icke-parametriska test för att variablerna avviker från 
normalfördelningen. Mann-Whitney U test användes också för att undersöka 
skillnaden mellan avhoppare och fortsättare gällande angivna orsaker till varför de 
började med idrott, skillnaden mellan könen gällande ålder för avhopp samt för att 
jämföra den angivna fysiska aktivitetsnivån mellan både fortsättare och avhoppare 
och mellan tjejer och killar.. För dessa jämförelser kodades data från 1-5 utifrån de 
fasta svarsalternativen.  

 

Resultat 

 

I vår studie delades enkäten ut till 196 personer. Av dessa var det 13 som valde att 
inte delta eller lämnade in ofullständiga svar, vilket ger en svarsfrekvens på 93,4% 
(n = 183). Vårt stickprov bestod av 35,5% killar (n = 65) och 64,5% tjejer (n = 118). 

 

Aktiva/inaktiva inom idrottsföreningar 

40,4% (n = 74) angav att de fortfarande är aktiva. Denna grupp kommer 
fortsättningsvis kallas fortsättare. Av killarna angav 44,6% (n = 29) att de är 
fortsättare och 38,1% (n = 45) av tjejerna angav att de är fortsättare. Den andel som 
angav att de tidigare varit aktiva men nu slutat med föreningsidrott var 54,6% (n = 
100) av deltagarna, vilka hädanefter kommer kallas avhoppare. Av killar var det 
52,3% (n = 34) som angav sig själva som avhoppare och av tjejerna var det 55,9% 
(n = 66) som angav att de är avhoppare. Vidare så angav 4,9% (n = 9) att de aldrig 
varit aktiva inom en idrottsförening, varav det var 3,1% av killarna (n = 2) och 5,9% 
(n = 7) av tjejerna som angav att de aldrig varit aktiva. Den procentuella 
fördelningen visar att det inte föreligger någon större skillnad mellan könen. 

 

Fysisk aktivitetsnivå 

För frågan om den fysiska aktivitetsnivån var svarsfrekvensen 96,7% (n = 177), 
vilket motsvarar ett bortfall på 3,3% (n = 6). I tabell 1 redovisas den proportionella 
frekvensfördelningen mellan killar och tjejer avseende fortsättare och avhoppares 
fysiska aktivitetsnivå.   
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Sammantaget var det 48% (n = 85) av deltagarna som angav alternativ fyra eller 
fem. Uppdelat på fortsättarna och avhoppare så var det var det 75,7% (n = 56) och 
27% (n = 27) som angav alternativ fyra eller fem för respektive grupp. Ett Mann-
Whitney U test visade på en signifikant skillnad i angiven fysisk aktivitetsnivå 
mellan fortsättarna och avhopparna, där fortsättarna är mer aktiva än avhopparna, 
U(166) = 1190, p < .0001. Sett till kön så visar tabell 1 att tjejerna till 48,7% (n = 56) 
angav alternativ fyra eller fem, motsvarande för killarna var 46,8% (n = 29). En 
statistisk jämförelse avseende hela skalan uppvisade ingen skillnad med avseende 
på kön,  p > .05 

 

Tabell 1. Killars och tjejers, angivna fysiska aktivitetsnivå avseende  fortsättares, avhoppares och de 
som aldrig varit  aktivas. Värden anges proportionellt.  

 

Aktivitetsnivå Killar Tjejer Fortsättare Avhoppare Aldrig aktiva  

Mindre än två 
timmar/vecka 

.13 .12 0 .20 .38  

Två till fyra 
timmar/vecka 

.16 .18 .03 .29 .13  

 Fyra till sex 
timmar/vecka 

.24 .21 .19 .24 .25  

Sex till åtta 
timmar/vecka 

.18 .21 .25 .17 0  

Mer än åtta 
timmar/vecka 

.29 .28 .53 .10 .25  

 

Vidare fick avhopparna ange vid vilken ålder de slutade med sin föreningsidrott och 
svaren varierade mellan sex och 20 år, med en medelålder på 14,32 år (sd = 2,369). 
För att undersöka om det var någon skillnad mellan tjejer och killar i ålder för 
avhopp gjordes ett Mann-Whitney U test, vilket inte visade någon signifikant 
skillnad, p > 0.05. 

 

Sammantaget visar analyserna att fortsättare är mer aktiva än avhoppare men att 
inga könsskillnader kan påvisas. 

 

Orsaker till avhopp 

I tabell 2 redovisas den proportionella fördelningen för de 15 mest frekvent angivna 
orsakerna till att avhopparna valde att sluta med föreningsidrott. De fem vanligaste 
var ”Jag tappade motivationen”, ”Annan aktivitet/intresse tog min tid”, ”Tråkiga 
träningar”, ”Ville satsa mer tid på skolan” och ”Jag tyckte inte jag var bra nog”. Av 
dessa fem var påståendet ”Jag tappade motivationen” den absolut vanligaste 
orsaken. 52% (n = 52) svarade att det stämmer bra eller mycket bra. För påståendet 
”Annan aktivitet/intresse tog min tid” var motsvarande andel 31% (n = 31). För 
”Tråkiga träningar” var andelen 26% (n = 26). På både ”Ville satsa mer tid på skolan” 
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och ”Jag tyckte inte jag var bra nog” svarade 25% att det stämmer bra eller mycket 
bra överens med varför de slutade.  

 

Efter ovanstående anledningar svarade 21% (n = 21) att påståendet ”Svårt att ta sig 
till träningar och/eller match” stämmer bra eller mycket bra överens med varför de 
slutade. För påståendet ”Jag skadade mig” var motsvarande andel 20% (n = 20) och 
19 % (n = 19) svarade detsamma för påståendet ”För många träningar”. Även för 
påståendet ”För mycket elitsatsning från klubben” svarade 19% (n = 19) att 
stämmer bra eller mycket bra överens med varför de slutade. För påståendena 
”Dålig sammanhållning i laget/träningsgruppen” och ”Jag platsade inte” var 
motsvarande svarsfrekvens 18 respektive 17% (n = 18 respektive 17). För 
påståendena ”Kompisarna slutade” och ”Dåligt lag/träningsgrupp” svarade 16 
respektive 13% (n = 16 respektive 13) att det stämmer bra eller mycket bra överens 
med varför de slutade. För påståendet ”Dåliga tränare/ledare” svarade 11% (n = 11) 
detsamma och motsvarande andel för påståendet ”Annan idrott tog upp min tid” var 
10% (n = 10). 

 

I tabell 3 redovisas den proportionella fördelningen för de nio minst frekvent 
angivna orsakerna till varför avhopparna slutade med föreningsidrott. Dessa var 
”Jag kände mig utanför” som 8% (n = 8) svarade att det stämmer bra eller mycket 
bra överens med varför de slutade. Även för påståendet ”Jag hade för lite inflytande 
över mitt idrottande” var motsvarande andel 8% (n = 8). För påståendena ”För lite 
elitsatsning från klubben”, ”För dåligt stöd hemifrån”, ”För hårda krav hemifrån”, 
”För få träningar” och ”Ekonomiskt ohållbart” svarade 6, 3, 2, 1 respektive 1% (n = 
6, 3, 2, 1 respektive 1) att det stämmer bra eller mycket bra överens med varför de 
slutade med föreningsidrott. Några deltagare lämnade även öppna svar som 
kategoriserades som ”Föreningen/laget lades ner” samt ”Flyttade från min idrott”. 
Dessa påståenden angav 8 respektive 2% (n = 8 respektive 2) som orsak till att de 
slutade med sin föreningsidrott.  
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Tabell 2. Den proportionella fördelningen avseende orsaker till avhopp. 

 

Påstående Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Varken 
eller 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra  

N 

Jag tappade 
motivationen 

.25 .12 .11 .25 .27 100 

Annan aktivitet/ 

intresse tog min tid 

.48 .13 .08 .13 .18 100 

Tråkiga träningar .45 .13 .16 .22 .04 100 

Ville satsa mer tid 
på skolan 

.51 .17 .07 .21 .04 100 

Jag tyckte inte jag 
var bra nog 

.58 .07 .10 .12 .13 100 

Svårt att ta sig till 
träningar och/eller 
match 

.63 .12 .04 .16 .05 100 

Jag skadade mig .71 .06 .02 .07 .14 100 

För många 
träningar 

.48 .18 .15 .14 .05 100 

För mycket 
elitsatsning från 
klubben 

.70 .03 .08 .11 .08 100 

Dålig samman-
hållning i laget/ 
träningsgruppen 

.57 .16 .09 .13 .05 100 

Jag platsade inte .63 .12 .08 .11 .06 100 

Kompisarna 
slutade 

.56 .21 .07 .10 .06 100 

Dåligt lag/ 

träningsgrupp 

.62 .17 .08 .09 .04 100 

Dåliga ledare/ 
tränare 

.57 .21 .11 .06 .05 100 

Annan idrott tog 
upp min tid 

.78 .07 .05 .05 .05 100 
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Tabell 3. Den proportionella fördelningen avseende orsaker till avhopp 

 

Påstående Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Varken 
eller 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra  

N 

Jag kände mig 
utanför 

.74 .09 .09 .05 .03 100 

Jag hade för lite 
inflytande över mitt 
idrottande 

.73 .09 .10 .06 .02 100 

Föreningen/ laget 
lades ner* 

    .08 100 

För lite elitsatsning 
från klubben 

.87 .01 .06 .04 .02 100 

För dåligt stöd 
hemifrån 

.85 .04 .08 .03 0 100 

För hårda krav 
hemifrån 

.88 .02 .08 0 .02 100 

Jag flyttade från 
min idrott* 

    .02 100 

För få träningar .76 .05 .18 0 .01 100 

Ekonomiskt 
ohållbart 

.89 .05 .05 0 .01 100 

* öppen kommentar 

 

För att undersöka eventuella könsskillnader utfördes ett Mann-Whitney U test på 
samtliga frågor. Medelvärden och standardavvikelser och signifikanser redovisas i 
tabell 4 och 5. I tabellerna  framgå att endast ”Annan aktivitet/intresse tog min tid” 
uppvisade en signifikant skillnad mellan killar och tjejer, där killarna i högre grad 
angav att det stämde in på dem. 
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Tabell 4. Medelvärdesskillnader mellan tjejer (T) och killar (K) i orsaker till avhopp för de 15 mest frekvent 
angivna orsakerna. 

 

Påstående Tjejer Killar N U p 

M SD M SD T K 

Jag tappade 
motivationen 

3,06 1,53 3,38 1,59 66 34 979,5 .29 

Annan aktivitet/ 

intresse tog min tid 

2,17 1,49 2,85 1,68 66 34 854,5 .04* 

Tråkiga träningar 2,26 1,34 2,29 1,32 66 34 1104,5 .89 

Ville satsa mer tid 
på skolan 

2,20 1,35 1,91 1,27 66 34 983,5 .28 

Jag tyckte inte jag 
var bra nog 

2,17 1,50 2,12 1,55 66 34 1083 .75 

Svårt att ta sig till 
träningar och/eller 
match 

1,86 1,29 1,91 1,38 66 34 1116 .96 

Jag skadade mig 1,86 1,45 1,88 1,51 66 34 1114 .94 

För många 
träningar 

2,09 1,22 2,12 1,39 66 34 1094 .83 

För mycket 
elitsatsning från 
klubben 

1,89 1,42 1,74 1,31 66 34 1060,5 .58 

Dålig samman- 

hållning i laget/ 
träningsgruppen 

1,96 1,28 1,88 1,26 66 34 1065,5 .65 

Jag platsade inte 1,91 1,33 1,74 1,20 66 34 1041,5 .50 

Kompisarna 
slutade 

1,99 1,30 1,71 1,13 66 34 1000 .33 

Dåligt lag/ 

träningsgrupp 

1,85 1,16 1,59 1,17 66 34 941 .13 

Dåliga ledare/ 
tränare 

1,86 1,14 1,71 1,18 66 34 1000 .33 

Annan idrott tog 
upp min tid 

1,52 1,12 1,53 1,12 66 34 1101 .83 

* p < .05 
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Tabell 5. Medelvärdesskillnader mellan tjejer (T) och killar (K) i orsaker till avhopp. 

 

Påstående Tjejer Killar N U p 

M SD M SD T K 

Jag kände mig 
utanför 

1,59 1,10 1,44 .91 66 34 1038,5 .43 

Jag hade för lite 
inflytande över mitt 
idrottande 

1,55 1,02 1,56 1,03 66 34 1121 .99 

För lite elitsatsning 
från klubben 

1,32 .96 1,35 .80 66 34 1056,5 .42 

För dåligt stöd 
hemifrån 

1,24 .74 1,38 .73 66 34 991 .13 

För hårda krav 
hemifrån 

1,20 .68 1,38 .91 66 34 1026 .23 

För få träningar 1,44 .86 1,47 .85 66 34 1114 .94 

Ekonomiskt 
ohållbart 

1,18 .52 1,21 .76 66 34 1089 .66 

   

Sammantaget visar analyserna av orsaker till avhopp att ”Jag tappade 
motivationen”, ”Annan aktivitet/intresse tog min tid”, ”Tråkiga träningar”, ”Ville 
satsa mer tid på skolan” och ”Jag tyckte inte jag var bra nog” var de vanligaste 
anledningarna som deltagarna angav, samt att den enda skillnaden mellan könen 
var att killarna i högre grad angav att ”Annan aktivitet/intresse tog min tid” stämde 
överens med varför de slutade med idrott.  

 

Orsaker till fortsättning 

I tabell 6 redovisas den proportionella fördelningen för orsakerna till att 
fortsättarna valde att fortsätta med föreningsidrott. De fem vanligaste var “Vilja att 
utvecklas”, ”Socialt umgänge”, ”Hälsosamt”, “Vill vinna” och “Vill bli bäst”. Av dessa 
fem var ”Vilja att utvecklas” den absolut vanligaste. 91,2% (n = 68) svarade att det 
stämmer bra eller mycket bra överens med varför de valt att fortsätta med sin idrott. 
För påståendet ”Socialt umgänge” var motsvarande andel 78,4% (n = 58). För 
påståendet “Hälsosamt” var det 77% (n = 57) som svarade att det stämmer bra eller 
mycket bra. För påståendet ”Vill vinna” var motsvarande andel 60,8% (n = 45). För 
påståendet “Vill bli bäst”, svarade 47,3% (n = 35) att det stämmer bra eller mycket 
bra överens med deras val att fortsätta med föreningsidrott.  

 

Efter de fem vanligaste orsakerna angav 31,1% (n = 23) att påståendet “Vill 
elitsatsa” stämmer bra eller mycket bra överens med dem. Andelen som svarat på 
samma sätt för påståendet “Tränaren pushar mig” var 29,7% (n = 22). Även för 
påståendet “Vill vara en förebild” hade 29,7% (n = 22) svarat att det stämmer bra 
eller mycket bra in på dem. Motsvarande andel för påståendena “Rädd att inte vara 
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fysiskt attraktiv” och “Vill bli som min förebild” var 27 respektive 20.3% (n = 20 
respektive 15). 

 

De tre minst vanliga anledningarna till varför de valt att fortsätta med sin idrott var 
“Inget annat att göra”, där 14,9% (n = 11) svarat att det stämmer bra eller mycket 
bra in på dem, “Föräldrarna vill det”, där 12,2% (n = 9) svarat på motsvarande sätt, 
och slutligen svarade 6,8% att påståendet “Vill bli rik” stämmer bra eller mycket bra 
in på dem.  

 

Tabell 6. Den proportionella fördelningen avseende orsaker till fortsatt idrottande 

 

Påstående Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Varken eller Stämmer bra Stämmer 
mycket bra  

N 

Vilja att utvecklas .01 .04 .03 .46 .46 74 

Socialt umgänge 0 .12 .10 .53 .26 74 

Hälsosamt 0 .08 .15 .46 .31 74 

Vill vinna .08 .12 .19 .28 .32 74 

Vill bli bäst .15 .16 .22 .23 .24 74 

Vill elitsatsa .35 .15 .19 .12 .19 74 

Tränaren pushar 
mig 

.32 .18 .20 .22 .08 74 

Vill vara en förebild .23 .18 .30 .23 .07 74 

Rädd att inte vara 
fysiskt attraktiv 

.31 .15 .27 .26 .01 74 

Vill bli som min 
förebild 

.45 .14 .22 .11 .10 74 

Inget annat att 
göra 

.49 .22 .15 .15 0 74 

Föräldrarna vill det .43 .26 .19 .11 .01 74 

Vill bli rik .65 .14 .15 .01 .05 74 

 

För att undersöka eventuella könsskillnader utfördes ett Mann-Whitney U test på 
samtliga frågor. Medelvärden och standardavvikelser och signifikanser redovisas i 
tabell 7. I tabellen framgå att endast påståendena “Vill elitsatsa” och “Vill bli rik” 
uppvisade en signifikant skillnad mellan tjejer och killar. För både dessa påståenden 
angav killarna i högre grad att detta stämmer in på dem.  
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Tabell 7.  Medelvärdesskillnader mellan tjejer och killar i orsaker till fortsatt idrottande. 

 

Påstående Tjejer Killar N U p 

M SD M SD T K 

Vilja att utvecklas 4,31 .76 4,31 .914 45 29 625,5 .74 

Socialt umgänge 4,00 .84 3,79 .996 45 29 588 .43 

Hälsosamt 4,07 .83 3,90 .959 45 29 594 .49 

Vill vinna 3,44 1,28 3,97 1,19 45 29 494,5 .07 

Vill bli bäst 3,09 1,31 3,52 1,43 45 29 529 .16 

Vill elitsatsa 2,36 1,48 3,10 1,47 45 29 473 .04* 

Tränaren pushar 
mig 

2,58 1,26 2,52 1,48 45 29 620 .71 

Vill vara en 
förebild 

2,73 1,20 2,72 1,28 45 29 642,5 .91 

Rädd att inte vara 
fysiskt attraktiv 

2,69 1,15 2,24 1,25 45 29 515 .11 

Vill bli som min 
förebild 

2,09 1,26 2,55 1,48 45 29 536 .17 

Inget annat att 
göra 

1,84 1,03 2,14 1,20 45 29 573 .35 

Föräldrarna vill 
det 

1,93 1,04 2,14 1,14 45 29 591,5 .48 

Vill bli rik 1,33 .70 2,24 1,38 45 29 391,5 .001** 

* p < .05. ** p< .01 

 

Sammantaget visar analyserna av orsaker till fortsättning att “Vilja att utvecklas”, 
”Socialt umgänge”, ”Hälsosamt”, “Vill vinna” och “Vill bli bäst” var de vanligaste 
anledningarna deltagarna angav, samt att de enda skillnaderna mellan könen var att 
killarna i högre grad angav att “Vill elitsatsa” och “Vill bli rik” stämde överens med 
varför de fortsatte med sin idrott. 

 

Orsaker till påbörjan 

Vidare ville vi även titta på anledningar till att ungdomarna började med 
föreningsidrott och om de skiljer sig åt mellan fortsättare och avhoppare. För 
påståendet “Det verkade kul”, som var den vanligaste anledningen till varför de 
började, svarade 95,9% (n = 71) av fortsättarna att det stämmer bra eller mycket 
bra med varför det påbörjade sin idrott. Av avhopparna var motsvarande andel 83% 
(n = 83). Den näst vanligaste anledningen var “Kompisarna spelade/skulle börja” 
och av fortsättarna svarade 67% (n = 50) att det stämmer bra eller mycket bra in på 
dem, medan 60% (n = 60) av avhopparna svarade detsamma. Den tredje vanligaste 
anledningen till varför de började med föreningsidrott var “Jag märkte att jag var 
bra”, där 54,1% av fortsättarna (n = 40) och 41% (n = 41) av avhopparna tyckte det 
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stämmer bra eller mycket bra in på dem. Den fjärde vanligaste anledningen var 
“Föräldrarna ville det”, där 33,8% (n = 25) av fortsättarna och 19% (n = 19) av 
avhopparna angav att det stämde in på dem. Den minst vanliga anledningen till 
varför de började med sin föreningsidrott var “Mina syskon spelade”, där 21,6% (n 
= 19) av fortsättarna och 18% (n = 18) av avhopparna tyckte det stämmer bra eller 
mycket bra in på dem.  

 

För att undersöka eventuella skillnader mellan avhoppare och fortsättare utfördes 
ett Mann-Whitney U test på samtliga frågor. Det visade en statistisk signifikant 
skillnad mellan avhopparna och fortsättarna för påståendena ”Det verkade kul” (U 
= 2821,5, p < .05), där fortsättarna i högre grad tyckte att påståendet stämde in på 
dem, ”Jag märkte att jag var bra” (U = 3054, p< .05), där fortsättarna i högre grad 
svarade att det stämde in på dem och ”Föräldrarna ville det” (U = 2968, p < .05), där 
återigen fortsättarna i högre grad tyckte detta stämde in på dem.  

 

Tabell 8. Fortsättares (F) och avhoppares (A) svarsfrekvens för orsaker till påbörjan till idrott, 
proportionellt angiven. 

 

Påstående Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Varken 
eller 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra  

 F/A F/A F/A F/A F/A  

Det verkade kul .01/.03 .03/.05 0/.09 .27/.35 .69/.48 

Kompisarna spelade/ 
skulle börja 

.15/.15 .14/.15 .04/.10 .37/.42 .31/.18 

Jag märkte att jag var 
bra 

.08/.14 .10/.08 .28/.37 .34/.33 .20/.08 

Föräldrarna ville det .27/.40 .19/.21 .20/.20 .27/.15 .07/.04 

Mina syskon spelade .59/.51 .10/.13 .10/.18 .14/.15 .08/.03 

 

Sammantaget visade analyserna av orsaker till påbörjan att fortsättarna i högre grad 
angav att anledningarna ”Föräldrarna ville det”, ”Jag märkte att jag var bra” och ”Det 
verkade kul” stämde överens med varför de började med idrott.  

 
Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga Skellefteås ungdomars relation till 
föreningsidrott genom att undersöka när och varför de väljer att sluta med idrott 
eller varför de väljer att fortsäta. Vi ville också undersöka om det fanns några 
skillnader mellan könen gällande dessa frågor. Våra resultat visade att ungefär 55 
procent av ungdomarna slutat med föreningsidrott, vilket var en högre andel än vad 
tidigare studier visat (Trondman 2005; RF, 2005). Medelåldern för när de slutade 
med idrott var 14,32 år och ingen skillnad gällande ålder för avhopp kunde uppvisas 
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mellan könen. I linje med Trondmans (2005) fynd förväntade vi oss att fler killar 
skulle valt att fortsätta med idrott men ingen statistisk skillnad om de var fortsättare 
eller avhoppare kunde uppvisas mellan könen, vilket inte överensstämmer med vår 
tredje hypotes. Utifrån hypotes ett så förväntade vi oss att anledningar till 
fortsättning skulle handla om en vilja att fortsätta utvecklas, vikten av det sociala 
umgänget, samt stöd från tränare/ledare. Resultatet visade att de vanligaste 
anledningarna ungdomarna angav till fortsättning var “Vilja att utvecklas”, ”Socialt 
umgänge”, ”Hälsosamt”, “Vill vinna” och “Vill bli bäst”. De två vanligaste 
anledningarna ligger i linje med våra förväntningar och tidigare forskning (Thedin 
Jakobsson, 2012; Dagkas & Stathi, 2007; Thedin Jakobsson et. al 2012) men vi 
förväntade oss även att “Tränaren pushar mig” skulle vara en av de vanligaste 
anledningarna till fortsättning. De enda skillnaderna mellan könen var att killarna i 
högre grad angav att “Vill elitsatsa” och “Vill bli rik” stämde överens med varför de 
fortsatte med sin idrott. I linje med hypotes tre förväntade vi oss fler skillnader 
mellan könen angående anledningar till fortsättning. Utifrån hypotes två så 
förväntade vi oss att anledningar till avhopp skulle handla om bristande motivation, 
att andra intressen tagit upp deras tid, att deras vänner slutat, samt att dåliga 
tränare påverkat deras beslut. Resultatet visade att de vanligaste anledningarna 
ungdomarna angav till avhopp var ”Jag tappade motivationen”, ”Annan 
aktivitet/intresse tog min tid”, ”Tråkiga träningar”, ”Ville satsa mer tid på skolan” 
och ”Jag tyckte inte jag var bra nog”. De två vanligaste ligger i linje med våra 
förväntningar och tidigare forskning (Trondman, 2005; Franzén & Peterson, 2004; 
Ögren & Erikson, 2011) men vi förväntade oss även att “Dåliga ledare/tränare” samt 
“Kompisarna slutade” skulle vara bland de vanligaste anledningar till avhopp. Den 
enda skillnaden mellan könen var att killarna i högre grad angav att ”Annan 
aktivitet/intresse tog min tid” stämde överens med varför de slutade med idrott. 
Utifrån hypotes tre förväntade vi oss att fler skillnader mellan könen skulle uppvisas 
rörande anledningar till avhopp.  

 

Vi undersökte också skillnaderna mellan fortsättare och avhoppare gällande 
anledningarna till varför de började med idrott och våra resultat visade att 
fortsättarena i högre grad angav att anledningarna ”Föräldrarna ville det”, ”Jag 
märkte att jag var bra” och ”Det verkade kul” stämde överens med varför de började 
med idrott.  
 
Vidare kartlade vi även ungdomarnas uppskattade fysiska aktivitetsnivå och 
undersökte skillnaderna däri mellan både fortsättare och avhoppare och tjejer och 
killar. Våra resultat visar att 48 procent av ungdomarna angav alternativ fyra eller 
fem (“6-8 timmar/vecka” respektive “Mer än 8 timmar/vecka”) Dessa två alternativ 
var de som uppfyllde Folkhälsoinstitutets (2014) rekommendationer för hur aktiva 
barn och ungdomar bör vara för att aktiviteten ska vara hälsofrämjande. Mellan 
könen kunde inga skillnader i angiven aktivitetsnivå påvisas men våra resultat 
visade att fortsättare är mer fysiskt aktiva än avhoppare.  
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Metodologiska överväganden 

Hur representativt urvalet är för Skellefteås ungdomar i stort skulle kunna 
ifrågasättas i och med det andra stegets urvalsprocedur då vi använde oss av ett 
tillgänglighetsurval. Dock ansåg vi att det första stegets slumpmässiga urval ur ett 
kluster väger upp för detta. Vårt stickprov hade en svarsfrekvens på 93,4% vilket 
betyder att bortfallet innebar endast 13 personer. Detta anser vi vara en styrka för 
eventuell generaliserbarhet till populationen. Gällande frågornas validitet, alltså att 
frågorna avser mäta orsaker till avhopp/fortsättning bedömer vi den vara god. Vi 
anser att eftersom vi både gett svarsalternativ baserade på bland annat tidigare 
forskning samt att vi lämnat utrymme för egna svar, som också nyttjades, och vi 
därför skapade flera kategorier vid dataanalysen, visar på god validitet. Att använda 
sig av enkäter och självskattning i undersökningar kan alltid ifrågasättas eftersom 
det finns risk att personer över- eller underdriver sig själv eller sina förmågor. Så 
kallad social önskvärdhet, ett begrepp som menar att vi uttrycker vad vi tror om oss 
själva eller lämpar sig utifrån samhällets normer, är något vi alltså inte kan 
kontrollera för när vi analyserar datan. I vår enkät gäller det främst frågan där de 
ska uppskatta hur många timmar per vecka de är fysiskt aktiva. Vidare är detta ett 
relativt litet forskningsområde, både internationellt och nationellt. Några av de 
studier vi baserat vår studie och enkät på har inte varit vetenskapliga, utan har haft 
i syfte att rapportera sina resultat till diverse instanser. Därför kan vår studies 
vetenskapliga bakgrund till viss del ifrågasättas.  

 

Orsaker till avhopp 

Det mest frekventa svaret i vår studie gällande orsaker till avhopp är “Jag tappade 
motivationen”. Vi tänker oss det väldigt självklart att om personen säger sig inte 
vara motiverad till en aktivitet så engagerar sig därför personen inte heller i 
aktiviteten. En djupare förståelse kan kanske förklaras och tolkas utifrån 
Antonovskys (1991) KASAMmodell och dess delkomponent meningsfullhet. Vi 
menar alltså att majoriteten av ungdomarna inte längre såg någon meningsfullhet 
med föreningsidrottandet, vilket i sin tur innebar att de inte ansåg aktiviteten värd 
möda, engagemang och känslomässig inverstering. Vidare tänker vi att även om en 
person säger sig vara omotiverad så är personen det ändå, men motivationen är 
riktat åt ett annat håll än den aktiviteten man för tillfället är verksam med. Utifrån 
Maslows (Hedegaard Hein, 2012) behovsteori så skulle vi kunna säga att de som 
kryssat i “Jag tappade motivationen” egentligen har motivation, men att den är 
riktad till andra behov med större prioritering för tillfredsställelse. 
 
Detta kan vi också tolka som en parallell förklaring till det näst mest frekventa svaret 
“Annan aktivitet tog min tid”, alltså att de motiverades att röra sig i riktning mot 
andra behov. Ur ett trygghetsperspektiv (Maslows andra behovsnivå), så har 
människan ett behov av lag, ordning, struktur och gränser (Hedegaard Hein, 2013). 
Kanske det i föreningsmiljön inte fanns sådan struktur att förlita sig på och därför 
väljer ungdomarna att titta efter andra aktiviteter som har just detta. 
Trygghetsbehovet, som också kan handla om att välja det säkra före det osäkra, 
anser vi även relevant i sammanhanget. Föreningsfotboll för ungdomar i denna 
ålder innebär att flick- och pojkfotboll, där ens spelarplats i princip är given, inte 
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längre är aktuellt. Istället börjar det handla om en större satsning mot B- och A-lag, 
där spelarna måste konkurrera i större utsträckning om en plats i elvan. Vi tolkar 
det som att detta nya tävlingssätt med högre krav som de måst ställa in sig på, kan 
vara allt för främmande och otryggt, och därför väljer många att sluta. Att rikta sin 
uppmärksamhet mot annan aktivitet, tolkar vi därför som att ungdomarna väljer att 
rikta sin motivation till något som i större utsträckning innebär en trygghet för dem. 
Detta kan även ses gå i linje med meningsfullhet, en av delkomponenterna i KASAM 
(Antonovsky, 1991), då ungdomarna antas vilja satsa på något som har en större 
meningsfullhet och som därför är värd deras engagemang. Denna anledning var den 
enda där en skillnad mellan könen kunde påvisas då därför kan det diskuteras att 
killar i högre grad än tjejer väljer att rikta sin motivation mot något som är tryggare 
och känns mer meningsfullt.   
 

Den tredje mest frekventa anledningen till att sluta idrotta var “Tråkiga träningar”. 
Initialt tänker vi att om en aktivitet är tråkigt så finns en avsaknad av meningsfullhet 
i det man håller på med, vilket kan tolkas via KASAMs meningsfullhet (Antonovsky, 
1991). Ur Maslows behovsperspektiv (Hedegaard Hein, 2012) tolkar vi att det kan 
handla om ett behov av uppskattning. Å ena sidan menar vi en uppskattning som 
riktar sig inåt hos personen/personerna, alltså en önskan om bland annat styrka, 
oberoende och frihet som inte tillfredsställs inom den föreningsidrotten personen 
för tillfället är aktiv inom. Men även en uppmärksamhet som riktar sig utåt, vilket 
bland annat handlar om en önskan om beröm, prestige och bekräftelse. Om en 
person inte känner sig sedd, uppskattad, viktig och värdesatt av andra, tänker vi att 
det kan vara en orsak till att aktiviteten känns tråkig, och således väljer personen att 
gå mot ett annat håll. I och med att träningarna anses tråkiga, anser vi att det kan 
finnas anledning att måsta se över kvalitén på träningar och tränare. Kanske det 
finns en brist på tränarnas kapacitet att anpassa övningar efter behov. Kanske det 
finns brister i att se alla på planen och inte bara de “bästa”. 
 

För anledningar “Ville satsa mer tid på skolan” tolkar vi det som att ungdomarna 
ville rikta sin motivation till annan aktivitet än idrotten. En aktivitet som 
Antonovsky (1991) antagligen också skulle påstå innefatta en större meningsfullhet 
för dem. Det kan även handla om ett behov av att känna trygghet i den aktivitet man 
utför. Precis som Maslow (Hedegaard Hein, 2012) beskriver trygghetsbehov, så rör 
det sig om att ägna sig åt det bekanta, vilket personer kanske då känner i större 
utsträckning inom skolan. Utifrån den översta nivån i Maslows (Hedegaard Hein, 
2012) behovstrappa, så kan det även handla om självförverkligande behov, alltså att 
man ägnar sig åt att göra det man är bäst på - i det här fallet skola. Vi vill dock 
poängtera att det finns fynd som visar att ungdomar som ägnar sig åt föreningsidrott 
hade högre betyg och var mer framgångsrika i skolan jämfört med de som slutat 
eller aldrig föreningsidrottat (Thedin Jakobsson & Engström, 2008). Vi menar alltså 
att det också kan finnas fördelar för skolarbetet om man väljer att inte sluta med sin 
idrott. 
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Den femte vanligaste orsaken till avhopp, “Jag tyckte inte jag var bra nog”, tänker vi 
bland annat handlar om en konsekvens av att inte bli uppmärksammad av andra. 
Avsaknad av utåtriktad uppskattning kan skapa en föreställning om att inte vara 
tillräckligt bra, och därför väljer personen att inte längre delta, och detta går i linje 
med det Maslow beskriver under uppskattningsbehov (Hedegaard Hein, 2012). 
Detta kan även tolkas via delkomponenten i KASAM som handlar om hanterbarhet 
(Antonovsky, 1991). Om personen inte upplever att den har tillräckliga resurser till 
förfogande för att möta de krav som ställs framför en, så tänker vi att den 
avsaknaden bidrar till att man inte känner sig bra nog att klara av en given aktivitet 
och därför slutar.  

 
Orsaker till fortsättning 

Den i vår studie mest frekventa orsaken till varför ungdomarna väljer att fortsäta 
med drott var “Vilja att utvecklas”. Vi kopplar denna anledning till fortsättning till 
Maslows översta steg i behovstrappan, vilket handlar om självförverkligande behov 
(Hedegaard Hein, 2012). Till skillnad från de fyra första nivåerna i behovstrappan, 
vilka innebär att behoven dämpas när de tillfredsställs, så betyder det på denna nivå 
att behoven stärks när man håller på med dem. En vilja att utvecklas inom en 
aktivitet kan alltså tolkas som att personen gör det den är bäst på, och på så sätt är 
sin natur trogen, eller som Maslow själv beskriver det: “What humans can be, they 
must be” (Maslow, 1987, sid.22). I linje med KASAMmodellens delkomponent 
meningsfullhet (Antonovsky, 1991), så tänker vi också att personer som väljer att 
fortsätta med sin idrott inte ser det som en besvärlig börda eller ett påtvingat måste. 
Tvärtom ser personen sitt idrottande som en situation värd engagemang och 
investering och väljer således att gå in för det. Idrotten kan även ses som 
strukturerad och förståelig, vilket också kan bidra till investerat engagemang i 
idrotten. Denna förklaring tänker vi går i linje med begriplighet, som även det är en 
del i KASAMmodelllen. De personer som har en hög känsla av begriplighet antas 
sålunda kunna ordna och förklara det som händer inom deras idrott (Antonovsky, 
1991).  

 

På andra plats för orsaker att fortsätta med idrott hamnade “Socialt umgänge”. Vi 
tänker att människor strävar efter att få känna tillhörighet, att känna sig accepterad 
och delaktig inom en grupp eller familj, för att på så sätt slippa känna sig ensamma, 
är något som motiverar ungdomarna att fortsätta med sin idrott. Maslow 
(Hedegaard Hein, 2012) benämner i sin behovsteori detta trappsteg som 
gemenskapsbehovet. Vi tänker oss således att ungdomarna i sociala tillställningar 
som till exempel träningar och matcher/tävlingar, får känna den tillhörigheten som 
antas ge tillfredsställelse inom gemenskapsbehovet. Då behovstillfredställelsen inte 
är permanent, utan bara mättas för tillfället (Hedegaard Hein, 2012), kan därför 
träningar och matcher, parallellt med eventuella andra sociala tillställningar, ha 
lämplig kontinuitet för att i rätta proportioner tillfredsställa det behovet som i 
studien benämns socialt umgänge.  
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Att många fortsätter med sin idrott av hälsosamma skäl ser vi såklart som något 
positivt. Fysisk aktivitet i rätta proportioner är hälsosamt. Tittar man på detta 
alternativ som orsak att fortsätta idrotta, ur perspektivet om meningsfullhet 
(Antonovsky, 1991)) så kan vi anta att dessa personer bland annat har ett långsiktigt 
konsekventtänk, och således ser mening i att idrotta idag för att minska risken för 
ohälsa idag men även på sikt.  
 
Vad kan då driva en person att vilja fortsätta med sin idrott i syfte att vinna och vilja 
bli bäst? Dessa två svarsalternativ hamnade på fjärde och femte plats i vår 
undersökning om orsaker att fortsätta med sin idrott. Utgår vi utifrån 
självförverkligande behov (Hedegaard Hein, 2012), tänker vi oss att det handlar om 
att personerna motiveras att utifrån sin natur ägna sig åt aktiviteter de anser sig 
vara bäst på. Det kan även tolkas utifrån yttre uppskattningsbehov där önskan om 
berömmelse, status och uppskattning av andra är i fokus (Hedegaard Hein, 2012). 
Vi tänker dock att det kan finnas risker med att vara allt för beroende av yttre 
uppskattning då, om det inte är förankrat med den egna uppfattningen kan det 
innebära ett konstant och aldrig mättat behov av uppskattning. 

 
För orsaker till fortsättning kunde två skillnader mellan tjejer och killar uppvisas. 
Killarna angav i högre grad att de ser rikedom och elitsatsning som en orsak till 
fortsättning. Vi tänker att detta kan tyda på att killar i högre grad än tjejer motiveras 
av yttre motivationsfaktorer, i detta fall pengar och möjligen även den status som 
följer med att vara rik och vara aktiv på elitnivå inom sin idrott. Utifrån SDT (Deci & 
Ryan, 2008) kan dock detta tänkas ge en mindre hög kvalité av motivation och 
därför leda till en sämre prestation, mindre intresse och lägre psykiskt 
välbefinnande. Att killar i större grad ser rikedom som en orsak till fortsättning kan 
också ligga i linje med Maslows trygghetsbehov (Hedegaard Hein, 2012), då pengar 
kan anses ge en viss materiell trygghet. Att killar i högre grad än tjejer ser 
elitsatsning som en orsak till att fortsätta med idrott kan tolkas som att killar i högre 
grad söker att förverkliga sig själva, genom att tillfredsställa det Maslows beskriver 
som behov av självförverkligande (Hedegaard Hein, 2012), då elitsatsning kan 
kopplas sammas med en vilja att utvecklas och bli bäst.  
 

Orsaker till påbörjan 

Angående anledningar till varför ungdomarna började med sin idrott visade våra 
resultat att fortsättarna i högre grad än avhopparna tyckte att “Det verkade kul”, “Jag 
märkte att jag var bra” och “Föräldrarna ville det” stämde in på dem. Att fortsättarna 
angav anledningarna “Det verkade kul” och “Jag märkte att jag var bra” tänker vi 
talar för att fortsättare redan från början i högre grad än avhopparna kände en inre 
motivation till sin idrott. Detta innebär, enligt SDT (Deci & Ryan, 2008) att 
fortsättarna redan från började hade en högre kvalitet av motivation och därför fick 
ett ökat intresse för idrott, presterade bättre och en större tillfredställelse av 
idrotten än avhopparna. Det kan också tolkas som att fortsättarna redan från början 
fann en större meningsfullhet i idrotten, vilket enligt KASAM (Antonovsky, 1991) är 
relevant för en positiv upplevelse av aktiviteten i fråga. Både den högre kvaliteten 
av motivation och den högre upplevelsen av meningsfullhet tänker vi kan vara högst 
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bidragande faktorer i det senare valet att fortsätta eller sluta med idrott. Att 
fortsättarna i större utsträckning ansåg att anledningen “Föräldrarna ville det” 
stämde in på dem kan tolkas som att fortsättarna i högre grad än avhopparna fått 
uppskattningsbehovet uppfyllt genom idrotten. Detta utifrån Maslows yttre 
dimension av uppskattning (Hedegaard Hein, 2012), då det inte är otänkbart att 
föräldrarna gett beröm, bekräftelse och belöning till sina barn när de deltar i en 
idrott som föräldrarna gärna ser att de deltar i. Det kan också tolkas som att 
föräldrarnas stöd givit fortsättarna ökade resurser att handskas med det eventuella 
obehag som kan uppstå i situationer kopplade till idrotten och därmed ökat sin 
känsla av hanterbarhet, vilket enligt KASAM (Antonovsky, 1991), skulle öka den 
positiva upplevelsen av idrotten. Båda dessa tolkningar tänker vi tyder på att 
föräldrars delaktighet i och stödjande av ungdomars idrottande är av betydelse för 
att de ska vara fortsatt aktiva inom idrotten.  

 
Slutsatser 
Huvudfynden gällande orsaker till avhopp inom idrott visade sig handla om 
bristande motivation, att annan aktivitet tog deras tid, att träningarna var för tråkiga 
träningar, att de ville satsa mer tid på skolan, samt att de inte ansåg sig vara 
tillräckligt bra. Våra huvudfynd rörande orsaker till fortsättning handlade om en 
vilja att utvecklas, socialt umgänge, hälsosamt, vill vinna och vill bli bäst. Dessa fynd 
har vi försökt förstå genom att koppla dem till och tolka dem utifrån teorier om 
motivation. Vår uppfattning är att det är viktigt att se till varje individs behov, samt 
ta tillvara på det som är viktigt och meningsfullt för den, för att på så sätt bättre 
förstå hur den kan motiveras till idrott. 
 

Noteras bör att utifrån vårt resultat är det möjligt att mer än hälften av ungdomarna 
i Skellefteå löper en förhöjd risk att drabbas av sämre fysisk och psykisk hälsa, både 
i dagsläget och i vuxen ålder. Detta i och med att majoriteten angett en fysisk 
aktivitetsnivå som inte uppfyller de hälsorekommendationer som finns. Detta anses 
vara en stark prediktor för fysisk inaktivitet som vuxen och som även ökar risken 
för tillstånd som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och fetma, 
vissa former av cancer, benskörhet och psykisk ohälsa (Folkhälsoinstitutet, 2014). 
Då våra resultat också visade att fortsättarna var mer fysiskt aktiva än avhopparna 
tänker vi att deltagande i föreningsidrott kan främja fysisk aktivitet och därmed 
tänkas skydda mot de negativa konsekvenser som kan följa med fysisk inaktivitet, 
både i ungdomen  och i vuxen ålder. Detta måste dock undersökas vidare med 
långitudinella studier som tittar på långsitkiga konsekvenser av avhopp från 
föreningsidrott. Vi anser dock med tanke på tidigare forskning att det är av stor vikt 
att försöka främja påbörjan och ett fortsättande av idrottande hos barn- och 
ungdomar som även sträcker sig till vuxen ålder.  
 
Vår förhoppning är att denna studie kan användas som underlag för vidare arbete, i 
syfte att främja både påbörjan och ett fortsättande av föreningsidrott bland 
ungdomar i Skellefteå. Vår studie har pekat ut brist på motivation som en 
bakomliggande orsak till varför ungdomar väljer att sluta med idrott men 
motivation är att ett brett begrepp och kan betyda så olika saker för olika personer. 
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Därför skulle det vara intressant att framtida studier vidare undersöker vad denna 
brist på motivation kan bero på. Vi skulle gärna se kvalitativa studier med ingående 
intervjuer där möjlighet finns till djupare utfrågning och precisering. Det är också 
där vi tänker att tränare, ledare och föreningar kan arbeta med att förebygga avhopp 
och främja idrottande, genom att undersöka vad som motiverar barnen och 
ungdomarna i deras lag eller förening och gemensamt med dem skapa en så 
motiverande miljö som möjligt. Vi tänker att det är nödvändigt att det ställs vissa 
krav på barn- och ungdomstränare så barnen och ungdomarna får bästa möjlighet 
att fortsätta idrotta. Därför anser vi också att det är väsentligt att ledare och tränare 
får en gedigen utbildning inom just motivation, men också inom pedagogik och 
psykosocialt välmående.  
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Bilaga 1 

 

Enkät 

1. Ålder 

 16 

 17 

 18 eller äldre 

 

2. Kön 
1. Man 

2. Kvinna 

 

3. Jag bor i_____________________________________________ 
 

4. Jag… (ringa in alternativet som passar dig och följ instruktionen i parentesen) 
 

3. är aktiv i en idrottsförening (fortsätt till fråga 5) 

4. har tidigare varit aktiv i den idrottsförening men har nu slutat (fortsätt till fråga 8) 

5. har aldrig varit aktiv i en idrottsförening (fortsätt till fråga 12) 

 

5. Föreningsidrotten jag håller på med är… (Flera alternativ är tillåtet)

 Fotboll 

 Innebandy 

 Hockey 

 Kampsporter 

 Dans 

 Ridning 

 Skidåkning 

 Alpint 

 Snowboard 

 Volleyboll 

 Handboll 

 Basket 

 Motorsport 

 Golf 

 Tennis 

 Badminton 

 Bordtennis

 Annat, nämligen___________________________________________________ 

 

 

6. Varför började du med din idrott? Fyll i hur väl följande stämmer för dig. 
                                    stämmer inte alls     stämmer lite      varken eller     stämmer bra     stämmer mycket bra 
Föräldrarna ville det * * * * * 

Mina syskon spelade * * * * * 

Kompisarna spelade 

/skulle börja * * * * * 

Det verkade kul * * * * * 

Jag märkte att jag  

var bra  * * * * * 
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7. Vad är det som motiverar dig att fortsätta med din idrott? Fyll i hur väl följande stämmer för dig.  
         stämmer inte alls      stämmer lite      varken eller      stämmer bra      stämmer mycket bra 

Vilja att utvecklas * * * * * 

Inget annat att göra * * * * * 

Vill vinna  * * * * * 

Hälsosamt  * * * * * 

Rädd att inte vara  

fysiskt attraktiv * * * * * 

Socialt umgänge * * * * * 

Vill bli rik  * * * * * 

Vill elitsatsa  * * * * * 

Föräldrarna vill det * * * * * 

Tränaren pushar mig * * * * * 

Vill vara en förebild * * * * * 

Vill bli som min  

förebild  * * * * * 

Vill bli bäst  * * * * * 

 

FORTSÄTT TILL FRÅGA 13! 

 

 

8. Föreningsidrotten jag hållit på med men slutat med är… (Flera alternativ är tillåtet)

 Fotboll 

 Innebandy 

 Hockey 

 Kampsport(er) 

 Dans 

 Ridning 

 Skidåkning 

 Alpint 

 Snowboard 

 Vollyboll 

 Handboll 

 Basket 

 Motorsport 

 Golf 

 Tennis 

 Badminton 

 Bordtennis

 Annat, nämligen___________________________________________________ 

 

9. Varför började du med din nu avslutade idrott? Fyll i hur väl följande stämmer för dig. 
       stämmer inte alls     stämmer lite     varken eller      stämmer bra     stämmer mycket bra 

Föräldrarna ville det * * * * * 

Mina syskon spelade * * * * * 

Kompisarna spelade 

/skulle börja  * * * * * 

Det verkade kul * * * * * 

Jag märkte att jag  

var bra  * * * * * 

 

 

10. Hur gammal var du när du slutade med din idrott?___________________________ 
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11. Varför slutade du med din idrott? Fyll i hur väl följande stämmer för dig. 
        stämmer inte alls      stämmer lite      varken eller       stämmer bra     stämmer mycket bra 

För många träningar * * * * * 

För få träningar * * * * * 

Dåligt lag/träningsgrupp * * * * * 

Dålig sammanhållning i   

laget/träningsgruppen * * * * * 

Ville satsa mer tid  

på skolan  * * * * * 

Tråkiga träningar * * * * * 

För dåligt stöd hemifrån * * * * * 

För hårda krav hemifrån * * * * * 

Svårt att ta sig till  

träningar och/eller match * * * * * 

Dåliga tränare/ledare * * * * * 

Kompisarna slutade * * * * * 

Annan idrott tog upp  

min tid  * * * * * 

Jag kände mig utanför * * * * * 

För mycket elitsatsning 

från klubben  * * * * * 

För lite elitsatsning  

från klubben  * * * * * 

Jag tappade motivationen * * * * * 

Jag platsade inte * * * * * 

Jag skadade mig * * * * * 

Annan aktivitet/intresse  

tog min tid (tex, musik,  

teater, dator)  * * * * * 

Ekonomiskt ohållbart * * * * * 

Jag hade för lite inflytande  

över mitt idrottande * * * * * 

Jag tyckte inte jag var 

 bra nog  * * * * * 

 

Kommentar:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

FORTSÄTT TILL FRÅGA 13! 

 

12. Anledningar till att jag inte är aktiv i en idrottsförening. Fyll i hur väl följande stämmer för dig. 
          stämmer inte alls      stämmer lite      varken eller      stämmer bra      stämmer mycket bra 

Brist på intresse * * * * * 

Finns ingen förening för  

den idrotten/aktiviteten  

jag håller på med  * * * * * 

Inget stöd hemifrån * * * * * 

Ekonomiskt ohållbart * * * * * 

 

Kommentar:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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13. Hur många timmar i veckan skulle du säga att du är fysiskt aktiv (minst rask promenad)? 

 

 Mindre än två timmar/vecka 

 Två till fyra timmar/vecka 

 Fyra till sex timmar/vecka 

 Sex till åtta timmar/vecka 

 Mer än åtta timmar/vecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 


